Referat fra bestyrelsesmøde på Rudme Friskole 2015-05-04
Tilstede: Michael Due Larsen, Jan Nielsen, Lene Bang Krause, Lennart Bønnelykke, Anne Sofie Rasmussen,
Birgitte Johansen, Lars Baadegaard, Anette Pihl, Annemarie Schriver, Thomas Skov Larsen, Helga Bojesen
Fraværende: Martin Nevers og Stefan Petersen

1.

Godkendelse af referat og planlægning af kommende møder
Referat fra sidst underskrives. Der skal skabes plads til, at referaterne kan lægges på
hjemmesiden. Helga kontakter Jakob.

2.

Indledende diskussion: Hvem er Rudme Friskole til for?
Der samles emner/vinkler på ovenstående til drøftelse på bestyrelsesmøder i efteråret.
• Lærerne samler information om begrundelserne for, at de enkelte familier har
forladt Rudme Friskole, således at vi kan lære af det.
• Proceduren for udmeldelse bør tages op til overvejelse.
• Hvor mange børn kan vi rumme, som har særlige behov? Hvad kan vi tilbyde de
børn/familier, som har særlige behov, fx specialundervisning? Her kan vi evt. få
én udefra til at komme med oplæg, da specialundervisning er under pres over
hele landet.
• Hvordan optager vi nye familier?
• Forventninger til forældresamarbejde, fx: hvad får man for pengene? Annemarie
orienterer om, hvordan vi kan bruge friskolernes åbent-hus-dag den 5. okt. (eller
5. nov.?) til at holde åbent hus bl.a. for forældrene og snakke om, hvad vi er for
en skole.
• Skal vi begynde at undersøge muligheder for at etablere vuggestue?

3.

Post / meddelelser til bestyrelsen
Der er ikke indkommet post eller meddelelser.

4.

Personale og ansættelser
Personalesituationen:
Lisbeth er blevet udnævnt til souschef til og med 31. juli 2015. Derefter skal der
udnævnes en ny souschef.
Lars (lærer) er startet i dag og det kan oplyses, at han er venstrebenet på fodboldbanen!
Der skal ansættes en ekstra lærer, men det er pt. ikke helt klart, om det skal være på fuld
tid eller deltids, og regnskabet for første halvår er ikke endeligt endnu.
Der satses på at skabe en fast lærerstab. Selv om vikarerne er meget dygtige, er de jo
ikke fastansatte. Der kommer en nyuddannet skuespiller og instruerer sommerstykket.
Der vil være ca. 70 elever efter sommerferien.

5.

Orientering fra skolen
Der er sendt nyt skema ud med nogle få ændringer, idet nogle af Annemaries timer skal
dækkes. Børnene får dermed mere undervisning i bl.a. dansk.
Der er kommet en forespørgsel, om det nye logo kan komme på kuverterne. PR-udvalg?
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Der er desuden et ønske om T-shirts til samme udvalg, og der skal laves sweatshirts til de
7.klasser, som forlader skolen til sommer. Thomas ansvarlig som klasselærer.
PR: Der er 1252, der ser vores facebook lige nu. Der købes en stand på et par markedsarrangementer i Kværndrup og Espe, hvor forældre kan stå og fortælle om Rudme
Friskole. Søren har gjort et stort arbejde i forhold til PR, hjemmeside osv. Lennart træder
ind som PR-ansvarlig som hjælp til Søren.
Anette og Annemarie har haft møde som start på et tættere samarbejde. De vil afholde
møde en gang om måneden.
Lejrskolen foregår på Ærø Friskole, men Ærø Friskole kommer ikke her som oprindelig
aftalt. Lejren strækker sig over 2 dage. Thomas og Lisbeth ansvarlig for planlægning og
kontakt til madtanterne.
6.

Orientering fra børnehaven
Rekruttering til børnehaven:
Der er 7 børn efter sommerferien, og der er 4 børn skrevet op. PR: Birgitte uddeler foldere i
Gestelev, hvor en institution lukker. Facebook-siden opgraderes (Lennart ansvarlig), så den bliver
meget mere synlig. Søren og Anette arbejder på højtryk på facebook, og der bliver delt foldere ud
som PR. Der er desuden streamers til biler. Der er åbent hus på forårsmarkedsdagen.
Der er stadig nogle lærerplaner, der ikke er endeligt styr på, idet der skal laves løbende
evaluering og dokumentation. Der er kontakt til kommunen.
Der skal laves medarbejder- og forældretilfredshedsundersøgelse.
Der er lavet ny åben indhegning om børnehavens legeplads.
Annemarie og Anette arbejder på, hvordan de ekstra medarbejderressourcer i efteråret kan
bruges mest hensigtsmæssigt.
Der er tanker om at undersøge, om en vuggestue kunne være en mulighed.
Sommerferieåbent i uge 28 i børnehave og SFO.

7.

Økonomi og budget
Der arbejdes på budgettet. Der stiles efter at lave et holdbart budget for det sidste halvår, idet
det første halvår har været meget unormalt.

8.

Udvalgsarbejde
PR-udvalg: Lennart, Stefan?
Fondraising: Lene
Bagesjak: Birgitte
Praktisk sjak: ?
Arbejdssjak: Mikkel
Forårsmarked (pengemæssigt): Martin
Grillaften: Lene (kontakt evt. Michael Bechsgaard)
Jerncontainersjak: mangler
På grillaftenen laves der nye udvalg/sjak.

9.

Aktuelt / løbende sager
Forårsmarked: Der er styr på det. Der er meldt 150 til spisning. Der er styr på maden og
musikken.
Velkomstreception: Der afholdes velkomstreception for Annemarie den 4. juni kl. 15.30.
Hjemmeside: Den ny hjemmeside er nu i luften. Jakob Bonde er redaktør på hjemmesiden, Søren
er redaktør på Viggo (intranettet). Janne Spannov har tilbudt at læse korrektur og være kritisk
læser på hjemmesiden.
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Bestyrelsesreferater skal ligge på hjemmesiden. SFO og sommerhøjskolen mangler på
hjemmesiden. Der skal der være en oversigt over de aktiviteter, der foregår i SFO-tiden (skak,
musik, herreklub, teklub, billedskole, sommer-SFO osv.). Musik, teateruger, svømning,
morgensang og fortælling skal være synlige, ligeså familiegrupper og skytsengleordning.
Michael kontakter Jakob mht. frivillighed/betaling for hjemmesidearbejdet. Lene hjælper gerne.
På Viggos skal der ligge oversigt over sjaks osv. Det vil også være hjælpsomt med dokumenter fra
de forskellige arrangementer, som skal gå i arv fra klasse til klasse, som fx huskelister vedr.
forårsmarked.
10.

Eventuelt
Der har været lidt for lidt information til den nye lærer. Det er et udtryk for, at der har
været mange udfordringer, og ikke et udtryk for normal praksis ved nyansættelser. Der
skal rettes op.
Der er et børnehavebarn, der pga sygdom ikke vil kunne tåle at få mæslinger. Annemarie
snakker med sundhedsplejersken om, hvilke tiltag der skal foretages.

Referent Helga Bojesen
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